Gmina Miasta Radomia otrzymała środki finansowe na wspieranie Domów Pomocy
Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Celem głównym projektu jest zapewnienie właściwego poziomu opieki nad osobami
przebywającymi w radomskich DPS poprzez wsparcie personelu DPS podczas pandemii
COVID-19. Zaplanowane działania w ramach projektu obejmują przyznanie dodatków do
wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej; zakup środków
ochrony osobistej; zakup sprzętu.
Zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego osobom ze szczególnej grupy ryzyka –
personelowi zwiększy również bezpieczeństwo mieszkańców DPS – osób, które z uwagi na
wiek i choroby są szczególnie narażone na ciężki przebieg COVID-19.
Termin realizacji projektu grantowego: 01.09.2020 – 30.11.2020
Wartość projektu ogółem wynosi: 1.087.380 zł
Dotacja bieżąca ze środków UE wynosi: 916.443,86 zł
Dotacja bieżąca ze środków budżetu państwa: 170.936,14 zł
Domy pomocy społecznej biorące udział w projekcie pn. „Wsparcie dla Mazowsza”:
1. Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu,
ul. Struga 88,
2. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16,
3. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35,
4. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Zofii Holszańskiej 13.
Działania planowane do realizacji, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, w Domu
Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16:
▪
▪

▪

przyznanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS z wyłączeniem kadry
medycznej,
zakup środków ochrony osobistej (masek chirurgicznych jednorazowych, fartuchów
jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk, masek jednorazowych z filtrem FFP3,
masek jednorazowych z filtrem FFP2, rękawic jednorazowych nitrylowych, rękawic
jednorazowych winylowych)
zakup wyposażenia (termometrów bezdotykowych, lampy przepływowej biobójczej
UVC ze stojakiem dezynfekującej w obecności ludzi, maty dezynfekcyjnej, jonizatorów
powietrza)

Łączna kwota grantu – wsparcia dla DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu wynosi
454.602 zł, w tym wkład ze środków UE wynosi 383.138,57 zł; ze środków budżetu
państwa wynosi 71.463,43 zł.

